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T Ü R K İ Y E J E O L O J İ B Ü L T E N İ
YAYIN AMAÇLARI, KURALLARI VE YAYINA KABUL İLKELERİ

AMAÇ
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜL TENİ
1. Türkiye'de yerbilimlerinin jeolojiye ilişkin konularında gerek duyulan bilimsel iletişimi etkin bir şekilde

sağlamak,
2. Türkiye'deki yerbilimcileri araştırma ve yayın yapmaya özendirici bir tutum içinde olmak,
3. Türkçe'nin mesleki yayın dili olarak gelişmesi ve yabancı sözcüklerden arındırılması çabalarına katkıda

bulunmak,
4. Uluslararası düzeyde yapılan yerbilimleri çalışmalarının Türkiye'deki yerbilimciler tarafından kolayca

izlenebilmesini sağlamak amacıyla TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nca yayınlanmaktadır.

NİTELİK
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ 'nde yayınlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar jeolojinin çekirdeğini
oluşturan (stratigrafi, sedimantoloji, paleontoloji, yapısal jeoloji, tektonik, mineraloji, petrografi, volkanoloji,
maden yatakları, jeokimya vb. gibi) bir konuyu içermesi koşuluyla, aşağıdaki niteliklerden en az birini
taşımalıdır:
a) Jeoloji bilimi kapsamında, bilimsel yöntemlerle yapılmış özgün sonuçları olan bir çalışma,
b) Daha önce yapılmış çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla derleyen ve o konuda "y e n i bir görüş" ortaya koyan

bir eleştirili derleme,
c) Daha önce TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ^nde yayınlanmış bir çalışmayı bilimsel ya da etik olarak eleştiren,

nesnel dayanaklara göre ele alınmış yazılar ve bunlara verilen yanıtlar.

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAYINA KABUL İLKELERİ
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ Editörlüğüne ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayın kuralları, vd.
yönlerden Editörlük tarafından incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere en az iki Yayın Kurulu üyesine
gönderilir. Yayın Kurulu üyelerinden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan, az veya önemli ölçüde
düzeltilmesi koşuluyla yayınlanmasına veya reddine Editörlükçe karar verilir ve sonuç yazarlara bildirilir.
Yayın Kurulu üyelerinden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda Editörlüğün bir karara varabilmesi için
yazı, üçüncü bir Yayın Kurulu üyesine gönderilir. Yayın Kurulu üyeleri gerekli görürlerse yazıları düzeltilmiş
haliyle tekrar görüp değerlendirebilirler.
Yazarlar, hakemlerin ve Editörlüğün yaptığı eleştiri, öneri ve düzeltmeler arasında katılmadıkları noktalar
olduğunda bunları ayrı bir sayfada gerekçeleriyle birlikte açıklamalıdırlar.
Makalelerin kabul aşamasında, yazar/yazarlardan çalışmanın daha önce yayınlanmadığına ve tamamen
mesleki anlayış içinde başka yazar/kuruluşlardan alınmış olan çalışmalara yeterli bir sayıda atıfın yapıldığına
ilişkin makale telif/beyan formu istenmektedir.
Gönderilen yazılar, TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ ''nde yayınlansın veya yayınlanmasın yazarlara geri iade
edilmez.
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YAZIM DİLİ
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ fnde yayın dili olarak "Türkçe" ve "İngilizce" kullanılmaktadır. Bültenin oldukça
geniş bir yurt dışı aboneliği ve sürümü olduğu için, makaleler hem Türkçe hem de İngilizce olarak
yayınlanmaktadır. Bültende; yazıların başlıkları, özetleri ve tüm çizelge ve resimlemelerin açıklamaları Türkçe
ve İngilizce olarak iki dilde birlikte verilmelidir. Türkçe makalelerde "Extended Summary", İngilizce
makalelerde ise "Genişletilmiş Özet" verilmelidir (Konu hakmdaki detay bilgi, Yazım Kuralları Bölümü'nün 5.
maddesinde anlatılmaktadır).

YAZIM KURALLARI
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ:'nde yayınlanması kabul edilen yazıların basım öncesi dizgi işlemleri Editörlükçe
yapılır. Yayına kabul edilen makalelerden yazım, şekil ve çizelgelerin disketi editörlükçe istenilmektedir (Bu
konu hakkında detay bilgi Yayına Kabul Edilen Makalelerin Disket Ortamında Gönderilmesi Bölümünde
sunulmaktadır). Dizgi işlemlerinde herhangi bir yanlışlığa yol açmamak için, Editörlük gerek duyduğu
durumlarda yayınlanacak yazıları kontrol amacı ile yazarlara gönderebilir.
1. Metin Bölümü
Metin; M boyutunda (29.7 x 21 cm) kağıtların üzerine bilgisayarda, 1.5 satır aralıkla ve 12 punto ve Times
New Roman ya da benzer bir karakter ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve
sayfalar numaralandırılmalıdır. Bilgisayar çıktılarının silik olmamasına özen gösterilmelidir.
Başlılc, konuyu en iyi şekilde belirtir ve 12 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa seçilmeli ve Türkçe başlığın
(tamamı büyük harfle ve koyu yazılmış) yanısıra, İngilizcesi (İtalik ve normal büyük harflerle) de yazılmalıdır.
Eğer yazı İngilizce yazılmış ise önce İngilizce sonra Türkçe başlık verilmelidir.
Öz; yazının başlangıcında en fazla 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce öz
(abstract) bulunmalıdır. Bu bölüm, yayının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayınlanabilecek düzende yazılmış,
yazının tümünü en kısa, ancak öz biçimde yansıtır nitelikte (özellikle çalışmanın amacını ve sonuçlarını
yansıtarak) olmalıdır. Yazı Türkçe yazılmışsa Abstract'm, İngilizce yazılmışsa Öz'ün başlığı ve metin kısmı italik
karakterle yazılmalıdır. Öz içinde; yararlanılan kaynaklara, şekil, çizelge ve eşitlik numalarına
değinilmemelidir. Ayrıca, öz ve abstract bölümlerinin altında bir satır boşluk bırakılarak Anahtar kelimeler ve
Key words (en az 2, en çok 6 kelime -alfabetik sıraya göre) verilmelidir. Eğer yazı İngilizce hazırlanmış ise,
önce abstract sonra öz verilmelidir. Aşağıda Türkçe olarak yazılmış bir makaleye ilişkin örnek biçim
sunulmaktadır:
Makalenin Türkçe Başlığı
(Kelimelerin İlk Harfleri Büyük Harf Olacak Şekilde)
Makalenin İngilizce Başlığı
(Kelimelerin İlk Harfleri Büyük Harf Olacak Şekilde)
Yazarlara ilişkin bilgiler
(aşağıdaki örneğe uygun olarak: yazar isimleri açık olacak, adreslerin hepsinde posta kodu yazılacak ve
yazarlardan en az birinin e-posta adresi kesinlikle verilecektir)
Ahmet Ahmetoğlu Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

Tandoğan 06100 Ankara
A. Hüsnü Hüsnüoğlu MTA Genel Müdürlüğü, Jeolojik Etüdler Dairesi, 06520 Ankara

(e-posta: husnu56@mta.gov.tr)

Öz
Bu bölüm, yayının diğer bölümlerinden ayrı olarak yayınlanabilecek düzende yazılmış, yazının tümünü en
kısa, ancak öz biçimde yansıtır nitelikte (özellikle çalışmanın amacını ve sonuçlarını yansıtarak) olmalıdır.
Öz içinde yararlanılan kaynaklara, şekil, çizelge ve eşitlik numalarınına değinilmemelidir.
Anahtar Kelimeler
En az 2 en fazla 6 anahtar kelime alfabetik olarak sıralı verilmelidir. Anahtar kelimelerin belirtilen biçime
uymaması durumunda, Editörlük anahtar kelimeleri ekleme, çıkarma ve sıralama vb. gibi düzenlemeleri
yapabilecektir.
Abstract
Öz'ün İngilizce olarak yazılmış durumu
Key Words
Anahtar kelimelerin Türkçe alfabetik sırasında İngilizce olarak yazılması gerekmektedir.
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BİRİNCİ DERECE KONU BAŞLIKLARI
(BÜTÜN HARFLER BÜYÜK OLACAK ŞEKİLDE)
İkinci Derece Alt Konu Başlıkları
++(Kelimelerin İlk Harleri Büyük Olacak Şekilde)
Üçüncü derece alt konu başlıkları
(Bütün başlığın yalnız ilk harfi büyük olacak şekilde)
TARTIŞMA/SONUÇLAR/TARTIŞMA VE SONUÇLAR/SONUÇLAR VE ÖNERİLER
KATKI BELİRTME
(gerekiyorsa)
EXTENDED SUMMARY/GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
(Yazım dili Türkçe olan makalelerde "Entended Summary" başlığı altında İngilizce olarak, yazım dili İngilizce
olan makalelerde "Genişletilmiş Özet" başlığı altında Türkçe olarak yazılmalıdır)

DEĞİNİLEN BELGELER
(aşağıdaki örnekler ile kesinlikle uyumlu olmalıdır)

• Süreli yayınlar:
Hoek, E. ve David, M., 1990. Estimating Mohr - Coulomb friction and cohesion values from Hoek - Brown

failure criterion. International Journal of Rock Mechanics, 27(3), 220 - 229.
[Yazar ad(lar)ı, Tarih. Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı (kısaltılmamış), Cilt No. (Sayı No.), sayfa no.]
• Bildiriler:
Ünal, E., Özkan, İ. ve Ulusay, R., 1992. Characterization of weak, stratified and clay bearing rock masses.

ISRM Symposium: Eurock'92 - Rock Characterization, Chester, U.K., 14-17 September 1992,
J.A.Hudson (ed.), British Geotechnical Society, London, 330-335.

[Yazar ad(ları)ı, Tarih. Bildirinin başlığı. Sempozyum veya Kongrenin Adı, Editör(ler) varsa, Basımevi,
Cilt/Sayı No. (birden fazla ciltten oluşuyorsa), Düzenlendiği Yerin Adı, sayfa no. ]

• Kitaplar:
Goodman, R.E., 1988. Introduction to Rock Mechanics. John Wiley and Sons, New York, 562 s.
Ketin, İ. ve Canıtez, N., 1972. Yapısal Jeoloji. İTÜ Matbaası, Gümüşsüyü, Sayı:869, 520 s.
[Yazar ad(lan)ı, Tarih. Kitabın Adı (ilk harfleri büyük). Yayınevi, Basıldığı Şehrin Adı, sayfa sayısı. ]
• Raporlar ve Tezler:
Demirok, Y., 1978. Muğla-Yatağan linyit sahaları jeoloji ve rezerv ön raporu. MTA Derleme No:6234, 17 s

(yayınlanmamış).
Sönmez, H., 1996. T.K.İ.-E.L.İ. Soma Linyitleri açık işletmelerinde eklemli kaya kütlesi içindeki şevlerin

duraylılığının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., Ankara, Yüksek
Mühendislik Tezi, 99 s (yayınlanmamış).

[Yazar ad(lar)ı, Tarih. Raporun veya tezin başlığı. Kuruluşun veya Üniversitenin Adı, Arşiv No. (varsa),
sayfa sayısı (yayınlanıp,yayınlanmadığı)]

2. Eşitlikler ve Formüller
a. Eşitlikler elle yazılmamalı ve bilgisayardan yararlanılmalıdır. Eşitliklerde, yaygın olarak kullanılan

uluslararası simgelere yer verilmesine özen gösterilmelidir.
b. Her eşitliğe sırayla numara verilmeli, numaralar parantez içinde eşitliğin hizasında ve sayfanın sağ

kenarında belirtilmelidir.
c. Eşitliklerde kullanılabilecek alt ve üst indisler belirgin şekilde ve daha küçük karakterlerle yazılmalıdır ( I d /

x2 gibi).
d. Eşitliklerdeki sembollerin açıklamaları eşitliğin hemen altındaki ilk paragrafta verilmelidir.
e. Karekök işareti yerine parantezle birlikte üst indis olarak 0.5 kullanılmalıdır (aCmass=acS0'5 gibi).
f. Bölme işareti olarak yatay çizgi yerine "/" simgesi kullanılmalıdır. Çarpma işareti olarak genellikle

herhangi bir işaret kullanılmamalı, ancak zorunlu hallerde "*" işareti tercih edilmelidir (Y=5*10"3X gibi).
g. Kimyasal formüllerde iyonların gösterilmesi amacıyla Ca++ veya co;~gibi ifadeler yerine Ca2+ ve c o f

kullanılmalıdır,
h. İzotop numaraları, örneğin 14C şeklinde verilmelidir.
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J, Çizelgeler
a. Yazarlar, Bültenin boyutlarını dikkate alarak, çizelgeleri sınırlamalı ve gerekiyorsa metinde kullanılana

oranla çizelgeleri daha küçük karakterlerle yazmalıdır. Bu amaçla çizelgeler tek sütuna (7.5 cm) veya çift
sütuna (16 cm) yerleştirilebilecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilmelidir. Tam sayfaya
yerleştirilmesi zorunlu olan büyük çizelgelerin en fazla (16 x 21) cm boyutlarında olması gereklidir. Bu
boyutlardan daha büyük ve katlanacak çizelgeler kabul edilmez.

b. Çizelgelerin hemen altında gerekli durumlarda dip notlarına veya kısaltmalara ilişkin açıklamalara yer
verilmelidir.

c. Çizelgelerin başlıkları, kısa ve öz olarak seçilerek, hem Türkçe (normal karakterle ve ilk harfi büyük
diğerleri küçük harfle) hem de İngilizce (ilk harfi büyük diğerleri küçük İtalik harflerle) "Çizelgeler Dizini"
başlığı altında ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. İngilizce olarak hazırlanmış yazılarda önce İngilizce sonra
Türkçe çizelge başlığı verilmelidir.

d. Çizelgelerde kolonsal ayrımı gösteren düşey çizgiler yer almamalı, sadece çizelgenin üst ve alt sınırları ve
gerek görülen diğer bölümleri için yatay çizgiler kullanılmalıdır.

e. Her çizelge ayrı bir sayfaya bastırılarak ve sıraya dizilerek Çizelgeler Dizini sayfasıyla birlikte metnin
arkasına konulmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üzerine yazılmamalıdır. Çizelge numaralarının kurşun
kalemle her çizelgenin sağ üst köşesinde belirtilmesi yeterlidir.

4. Resimlemeler (çizim, fotoğraf ve levhalar)
a. Değerlendirme aşamasında şekillerin orjinallerinin gönderilmesine gerek yoktur. Bu aşamada çizimlerin

teknik çizim normlarına uygun olarak çini mürekkeple aydıngere çizilmiş veya bilgisayar çıktısı olarak
alınmış ve harf, rakam ve simgeleri kolaylıkla okunabilen orjinallerinin kaliteli kopyaları gönderilmelidir.

b. Tüm çizim ve fotoğraflar şekil olarak değerlendirilip numaralandırılmalıdır. Şekil altı yazıları "Şekiller
Dizini" başlığı altında hem Türkçe (normal karakterle ve ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle) hem de
İngilizce (ilk harfi büyük diğerleri küçük İtalik harflerle) ayrı bir sayfada verilmelidir. Yazı İngilizce olarak
hazırlanmışsa şekil altı yazıları önce İngilizce sonra Türkçe verilmelidir.

c. Her şekil, ayrı bir sayfada yer alacak biçimde sıraya dizilerek Şekiller Dizini sayfasıyla birlikte
çizelgelerden sonra sunulmalıdır. Şekil altı yazılarının ayrıca şekil sayfalarına da yazılmasına gerek
olmayıp, şekil numaralarının kurşun kalemle.her şeklin sağ üst köşesinde belirtilmesi yeterlidir.

d. Şekillerin boyutları ya tek sütuna (7.5 cm), ya da çift sütuna (en fazla 16 cm) yerleştirilebilecek nitelikte
hazırlanmalıdır. Tam sayfaya yerleştirilmesi zorunlu olan büyük şekillerin, şekil altı açıklamalarına da yer
kalacak biçimde, en fazla (16x21 cm) boyutlarında olması gereklidir. Belirtilen bu boyutlardan daha
büyük ve katlanacak boyuttaki şekiller kabul edilmez.

e. Harita, kesit ve planlarda sayısal ölçek yerine çubuk (bar) türü ölçek kullanılmalıdır.
f. Şekiller yukarıda belirtilen boyutlarda hazırlanırken şekil üzerindeki açıklamaların (karakterlerin)

okunabilir boyutlarda olmasına özen gösterilmelidir (Küçültmelerden sonra en küçük yazı karakteri 2mm
olmalıdır).

g. Fotoğraflar şekiller için yukarıda belirtilen boyutlarda, parlak kağıda, kontrastı ve siyah-beyaz basılmış
olmalıdır. Fotoğrafların üzerinde gösterilebilecek olan simgeler için çini mürekkebi veya letraset
kullanılmalıdır. Özellikle koyu tonların egemen olduğu bölgelerde simgelerin beyaz letrasetle gösterilmesi
önerilir. Yaygın olarak kullanılan uluslararası simgelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

h. Mikroskopta çekilmiş ince kesit fotoğrafları (paleontolojik veya mineralojik), levha (plate) olarak
değerlendirilir ve parlak siyah-beyaz kağıda basılı olmaları gereklidir. Levha sayısı üçten çok olmamalıdır.

5, Extended Summary / Genişletilmiş Özet
Türkçe yazılmış makalelerde "Extended Summary" başlığı altında İngilizce olarak, İngilizce yazılmış
makalelerde "Genişletilmiş Özet" başlığı altında Türkçe olarak makalelerin öz ve abstract kısımlarından sonra
verilecektir. Her makalede ayrıca öz ve abstract kısmı olacaktır.
Genişletilmiş özet 2500 kelimeyi geçmemelidir. Ancak makalenin öz/abstract kısmından daha geniş hacimli
olmalıdır. Genişletilmiş özet kısmında yeni bir şekil ve çizelge (makale kapsamında verilenlerden ayrıca)
verilmemelidir. Ancak makalede kullanılan şekil ve çizelgelere bu kısımda atıf yapılabilir (Örneğin Şekil 3,
Şekil 12b, Çizelge 8, Levha 2a vb. gibi). Aynı şekilde, makale içinde atıf yapılan kaynaklara da gerektirdiğinde
bu kısımda atıf yapılmalıdır.
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ff. Ek Açıklamalar ve Dipnotlar
a. Ana metnin içine alınması, okuyucunun dikkatinin dağılmasına yol açabilecek ve hatırlatma niteliğindeki

bilgiler, yazının sonunda "Ek Açıklamalar" başlığı altında konulabilir (İstatistik bilgilerin verilişinde,
formüllerin çıkarılmasının gösterilmesinde, bilgisayar programlarının verilmesinde, vb. konularda bu yol
izlenebilir.)

b. Dipnotlar, yerleştirme ve yazılma açısından güçlüklere neden olduğundan, çok gerekli durumlar dışında
kullanılmamalıdır. Eğer dipnot kullanılırsa, yıldız (*) işareti ile gösterilmeli ve mümkün olduğunca kısa
tutulmalıdır. Dipnotta eğer değinme yapılırsa bibliyografik bilgiler dipnotta değil, Değinilen Belgeler
Dizininde verilmelidir.

YAYINA KABUL EDİLEN MAKALELERİN DİSKET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ
Hakem incelemelerinden sonra yayına kabul edilen makalerin metin, şekil, çizelge vb. gibi bütün kısımları
editörlükçe yazarlardan disket ortamında istenilecektir. Bu nedenle makalerin diskette gönderilmesinde
aşağıda belirtilen özelliklere dikkat edilmelidir:
Bütün metin (başlıklar da dahil olarak) Times New Roman ya da Arial 12 punto büyüklüğünde Word
(Microsoft Office®), Star Office (Sun®) vb. gibi yaygın yazılımlar kullanılarak IBM/PC uyumlu yazılmalı,
"doküman dosyası" ya da "metin/tekst" olarak kaydedilmelidir. Genel olarak 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.
Metini kolonlara ayırma, gerekli yerlerde fazla satır aralığı verilmesi, paragrafların içeriden yazılması gibi
biçimsel özelliklerden kaçınılmalıdır. Bütün metinin 12 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralığı kullanılarak düz
yazı olarak verilmesi yeterli olmaktadır. Biçime ilişkin bütün özellikler Editörlüğümüzce yapılacaktır (Örn:
Türkçe makale başlığının punto olarak büyütülmesi, İngilizce başlığın italik yazılması, konu başlıklarının büyük
punto ve koyu yazılması vb. gibi).
Yalnız, metin içinde bilimsel açıdan gerekli olan kelimeler italik olarak yazılmalıdır (örneğin Latice isimler vb.
gibi). Makalenin biçimine ilişkin koyu harf yazımı, italik yazımlar, alt çizgiler vb. gibi özelliklerden kesinlikle
kaçınılmalıdır.
Şekiller, çizelgeler, levhalar metin kısmından sonra aynı dosya içinde verilebileceği gibi, istenilirse farklı
dosyalar halinde de kaydedilebilir. Şekil, çizelge vb. dokümanların, Corel Draw®; Grapher®; Aldus
Freehand®; Excel®; Microsoft Graph®; AutoCat® gibi yaygın olarak kullanılan yazılımlarla uyumlu olarak
kaydedilmesi gerekmektedir.
Makale, içerik olarak 'hakemlerin görüşleri doğrultusunda' en son kabul edilen şekliyle tamamen aynı
olmalıdır. Editörlükçe kabul edilen nüsha ile tam olarak uyuşmalıdır, aksi halde makalenin kabul edilen orijinal
hale getirilmesi basımını erteleyebilecektir.

MAKALELERİN İNCELEME İÇİN EDİTÖRLÜĞE GÖNDERİLMESİ
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ:'nin " Yayım Amaç ve Kuralları" nda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış
yazılar, biri orijinal diğer ikisi fotokopi olmak üzere aşağıdaki yazışma adresine üç nüsha gönderilmelidir.
Orijinal resimlemeler, yazının yayına kabul edilmesi durumunda kullanılmak üzere yazarlar tarafından
muhafaza edilmelidir.
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